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Förord

Vi vill tacka alla som på något sätt medverkat till, och därmed möjliggjort vårt 
examensarbete. Vi tackar först och främst våra undersökningspersoner som ställt upp på att 
bli intervjuade av oss, samt vår handledare Kjell Johansson.

Vi vill särskilt tacka våra nära och kära som ställt upp och stöttat oss under hela vår studietid,
och slutligen även varandra för ett gott samarbete i samband med detta examensarbete.

Lärarutbildningen, maj 2009

Pernilla Larsson Linda Milwee



Abstrakt

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares inställningar till grupparbete som 
arbetsform i skolan, då forskning visar att grupparbete minskar medan samhället i stort 
förespråkar kollektivt grupptänkande. Vår undersökning baseras på fyra grundpelare: lärarens 
inställning till grupparbete, för- respektive nackdelar med grupparbete, lärarens roll vid 
grupparbete samt bedömning av den enskilde elevens prestation vid grupparbete. 
Undersökningen genomfördes i två norrbottniska kommuner, där vi intervjuade fyra lärare 
vardera. Vi benämner dessa som kommun 1 och 2 för att kunna påvisa eventuella likheter och 
skillnader mellan de två. I kommun 1 arbetade lärarna inom gymnasieskolan, och i kommun 2
inom grundskolans senare år. Vi har använt oss av kvalitativ intervju som 
informationsinhämtande metod. Resultatet av undersökningen visar att lärare till största del är 
positiva till grupparbete som arbetsform inom skolan. De lyfter fram samarbete i gruppen 
samt elevernas individuella ansvar som positiva aspekter. Den viktigaste aspekten av 
grupparbete är enligt majoriteten av de tillfrågade lärarna resan mot målet; grupprocessen, 
snarare än den färdiga produkten. Negativa aspekter som lärarna nämner är att själva 
gruppindelningen kan vara problematisk. Ytterligare en negativ aspekt är svårigheten att se 
varje individs enskilda bidrag när det kommer till bedömning av gruppens arbete. Några av de 
tillfrågade lärarna i vår intervjustudie nämner som trolig orsak till minskningen av 
grupparbete som arbetsform, att skolan idag går mot ett mer individualistiskt och elitistiskt 
tänkande. 
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1. Inledning

Intresset av att undersöka grupparbete som arbetsform i skolan samt lärares inställning till 
detta fenomen vaknade i och med att vi i slutskedet av vår lärarutbildning läste Kjell 
Granströms artikel ”Förändring av roller och arbetsrelationer” (Berg & Scherp, 2003, 
Skolutvecklingens många ansikten). Däri skriver Granström om grupparbetes betydelse och att 
det är en viktig träning inför ett framtida arbetsliv. Detta är något vi som blivande lärare starkt 
håller med om. Dock verkar skolan inte följa denna hypotes. "Forskning (exempelvis 
Granström, 2003; Skolverket, 1994) visar att tiden för grupparbete i grundskolan har minskat 
sedan grundskolan infördes. Grovt sett svarar grupparbete för endast tio procent av tiden i 
skolan." (ibid., s. 181) Tidigare efterforskning visar att på slutet av 1960-talet lanserades 
grupparbete som den främsta metoden och anledningen till detta fenomen var att politiska 
strömningar förespråkade det kollektiva grupptänkandet som idealiskt. Samhället i stort och i 
synnerhet i arbetslivet anammade man grupptänkandet och skapade självstyrande 
arbetsgrupper i såväl ledning som på golvet. Fenomenets spridning nådde skolans värld och 
även där infördes krav på grupparbete som arbetsform. (Arfwedson & Arfwedson, 1992) 

På 1960-talet beräknades grupparbete uppta 18 procent av undervisningstiden i skolan. 
(Hensvold, 2006) Baserat på Sjödins (1991) egna erfarenheter som mellanstadielärare i 
grundskolan under 1970-talet, påtalar han att grupparbete var ett mycket viktigt inslag i 
skolans vardagsliv och stora krav ställdes på lärarna. Han nämner dock att läroplanerna inte 
innehöll adekvat arbetsbeskrivning för uppläggning och genomförande av grupparbete, vilket 
i sin tur medverkade till att lärare kändes sig otillräckliga och ställde sig tvivlande till 
metoden grupparbete som arbetsform. På 1980-talet hade grupparbete stigit till att uppta 24 
procent av undervisningstiden. (Hensvold, 2006) Idag minskar dock grupparbete i skolan och 
upptar nu ca 10 procent av den totala undervisningstiden. Sjödin (1991) anser att "En skolning 
i att lära eleverna att arbeta tillsammans och ta ansvar för varandra är tvivelsutan en 
nödvändighet i ett demokratiskt samhälle." (s. 8) Som blivande lärare håller vi med Sjödin 
och vi anser att grupparbete och att lära sig arbeta tillsammans med andra är mycket viktigt. 
Vi ställer oss därmed frågande till en minskning av grupparbete som arbetsform i skolan, då
samhället går åt motsatt håll; där arbetar man fortfarande i arbetslag och med teamwork.

Egerbladh & Tiller (1998) beskriver en ökning av gruppföreteelser i samhället och säger 
vidare att människors behov av beslutsfattande i grupp bland annat inom undervisning och 
forskning ökar. Arbetslag och arbetsenheter har upprättats i stor omfattning på många skolor 
som en följd av införandet av läroplanerna Lpo94 och Lpf94, vilka samtidigt förespråkar 
individanpassad undervisning för eleverna. Forskning visar att individuell tid i klassrummet 
ökar samtidigt som kollektiv tid minskar. "Elev- och studentaktiva arbetsformer används mer 
sparsamt inom skola och utbildning, trots den motsatta trenden i samhället i övrigt." (Hammar 
Chiriac, 2008, s. 23) Därför ställer vi oss frågande till varför skolan och samhället går åt olika 
håll i denna fråga. En modern skola bör utveckla människor som kan delta i och bidra till den 
samhälleliga samvaron, enligt Carlgren & Marton (2002). Som blivande lärare håller vi med 
Carlgren & Marton och anser att grupparbete samt att lära sig arbeta tillsammans med andra 
är ett mycket viktigt inslag i elevernas utbildning och i skolans strävan att fostra goda 
samhällsmedborgare.
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2. Syfte & frågeställningar

Vårt syfte är att undersöka lärares uppfattningar om grupparbete i grundskolans senare år samt 
den frivilliga skolformen gymnasieskolan.

Vi ämnar utgå efter dessa frågeställningar:
1. Vad är lärarens inställning till grupparbete?
2. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med grupparbete?
3. Vilken roll tar läraren i ett grupparbete?
4. Hur bedöms den enskilde elevens prestation i ett grupparbete?

3. Teoretisk bakgrund

3.1 Styrdokument för grundskolans senare år samt gymnasieskolan

I Läroplanen för grundskolan, Lpo94, står följande gällande skolans uppdrag samt mål att 
sträva mot att ett av skolans många uppdrag är att överföra grundläggande värden och 
förbereda eleverna för att leva och verka i samhället genom att främja elevernas lärande. 
Eleverna skall också ges möjligheten till att ta eget initiativ och ansvar för den egna 
utbildningen.

Skolan är även ansvarig för att eleverna erhåller adekvata kunskaper som är nödvändiga för 
att verka som individ i samhället. Vidare skall skolan medverka till att varje elev utvecklar 
färdigheter i att lyssna, argumentera samt att lära eleverna att ta tillvara sina kunskaper och 
kan reflektera, analysera och värdera problem och information. I skolans uppdrag ingår också 
att forma elever som har goda kunskaper om och kan leva och arbeta under demokratiska 
former. Den enskilde lärarens uppdrag är att se till att alla elever, oavsett bakgrund, har ett 
visst inflytande över sin utbildning, gällande arbetsformer såväl som innehåll.

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står bland annat vad gäller riktlinjer och 
mål att sträva mot att ett av skolans uppdrag är att förmedla kunskaper, skapa goda 
förutsättningar för elevernas utveckling till att aktivt delta och bidra i samhället som goda 
medborgare. Skolan skall även utveckla elevernas förmåga att lösa problem, självständigt 
såväl som i grupp med andra. 

Vidare skall skolan förbereda eleverna för livet efter skolan vilket innebär att eleverna bör ha 
insikt om att kunskap kommer till uttryck i varierade former som förutsätter samspel och 
förmåga att värdera sin egen insats såväl som andras.

I kommun 1, gällande den frivilliga skolformen, gymnasieskolan, ansvarar varje 
rektorsområde för att upprätta och revidera individuella lokala arbetsplaner årligen. Dessa 
motsvarar dock mer en kvalitetsredovisning för respektive rektorsområde och är inte relevanta 
och jämförbara. Därför utesluts dessa i detta examensarbete. 

På lokal nivå i kommun 2s skolplan står att läsa att det är skolans uppdrag att förbereda elever 
för att leva och verka i ett framtida samhälle. Redan i unga år, så tidigt som i förskolan, läggs 
grunden för det livslånga lärandet. Vidare skall skolan också ge möjligheter för eleverna att 
lära och erövra kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv och kan ta 
ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. De skall kunna delta i arbetslivet. 
Varje elev skall med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation.
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Kommun 2 har även, för att säkerställa fortsatt utveckling i skolorna, utvecklat ett projekt som 
kallas HÖK 05 – fortsatt skolutveckling i kommun 2s skolor (2005) där man ytterligare 
förtydligar att eleverna skall ha möjlighet att utvecklas enskilt såväl som i grupp.

Sammanfattningsvis säger styrdokumenten för grundskolans senare år samt den frivilliga 
skolformen, gymnasieskolan, på nationell nivå såväl som på lokal nivå att ett av skolans 
uppdrag är att fostra sina elever till ansvarstagande individer och goda samhällsmedborgare.
Eleverna skall vidare kunna samarbeta och samverka med andra individer. De skall även 
kunna ta egna initiativ och ta ansvar både för sig själva och för andra, samt för sin egen 
utbildning. 

3.2 Tidigare forskning

3.2.1 Definitioner

Här följer en definiering av fenomenen grupp, grupparbete samt samarbete:

Definitionen av grupp enligt Opdahl (Stensaasen & Sletta, 1997) är att "En grupp består av 
två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av 
varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda 
och nå sina mål." (s. 26) "Det råder inte full enighet om att en grupp kan bestå av bara två 
personer. En del menar att tre är ett minimum genom att det då kan bildas en koalition i 
gruppen: två mot en." (ibid.) Vidare hävdar de att optimalt antal elever vid grupparbete i 
skolan är tre till sex elever. När antalet medlemmar är fler än sex personer, kan det resultera i 
att några medlemmar blir passiva, kommunikationen i gruppen kan bli hämmad och det i sin 
tur kräver mer av ledning och organisation.

Enligt Granér (1994) är en grupp något som "skiljer sig från en samling människor genom att 
medlemmarna befinner sig i samspel med varandra. När vi skall förstå en grupp är det inte 
medlemmarna i sig utan hur de fungerar tillsammans som utgör gruppen". (s. 9) Vidare 
påpekar Granér att alla i gruppen bidrar och påverkas av varandra, oavsett vem som gör vad.

Begreppet "grupparbete" myntades av den tyske professorn Herbart. Enligt Hensvold (2006)
kan elev- eller studerandeaktivt arbete i grupp definieras som lärande i samverkan.
Undervisningen i klassrummet organiseras så att eleven eller studenten är aktiv i sitt eget 
lärande. Fokus flyttas från förmedlingspedagogik till ett mer undersökande arbetssätt 
samtidigt som lärarens funktion ändras från kunskapsförmedlare till handledare. Det lärande 
som sker under dessa arbetsformer blir kvalitativt annorlunda än vid traditionell undervisning 
i klassrummet. Detta elev- eller studentaktiva arbetssätt benämns som grupparbete eller 
smågruppsarbete. (Hammar Chiriac, 2008)

Cohen (1994) definierar grupparbete som "students working together in a group small enough 
so that everyone can participate on a task that has been clearly assigned. Moreover, students 
are expected to carry out their task without direct and immediate supervision of the teacher." 
(s. 1)

Hensvolds (2006) definition av grupparbete i skolan är att olika aktiviteter äger rum under 
skilda förutsättningar. Hensvold menar vidare att grupparbete är en mötesplats där olika 
bakgrunder möts, exempelvis olika kulturer, olika kunskapsnivåer och kön. 
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Vad menas med samarbete? Stensaasen & Sletta (1997) definierar begreppet samarbete som 
ett ord sammansatt av två led, "sam" och "arbete". Det första ledet, "sam", ger yttryck för att 
två eller flera gör något tillsammans. Det framhäver att det är flera inblandade i detta "något".  
Vi använder ledet "sam" i ord som samverka, samtala, samvaro, samboende med flera. 
Motsvarande betyder sådana ord som att skapa, göra, tillverka och jobba någorlunda samma 
sak som att "arbeta". Det handlar om att sätta igång med saker och ting och skapa ett resultat. 
Följaktligen kan vi säga att två eller fler samarbetar när de vid gemensam kraft går ihop om 
att lösa en uppgift eller ett problem. 

Sahlberg & Leppilampi (1998) beskriver samarbetsinlärning som arbete i mindre grupper där 
deltagarna når gemensamma mål, där grundtanken med samarbetsinlärning är att eleven 
samtidigt uppnår något för egen del och något för hela gruppen. Samarbetsinlärning innebär 
också att eleverna studerar tillsammans, samtidigt som de strävar efter att uppnå bästa möjliga 
resultat personligen likväl som för hela gruppen. För att eleven skall utvecklas i 
samarbetsinlärningens kultur förutsätts att eleven tar till sig två viktiga punkter: att själv vara 
aktiv samtidigt som eleven bidrar till att övriga gruppmedlemmar uppnår sina mål.

I enlighet med Stensaasen & Sletta (1997) samt Granér (1994) använder vi i detta 
examensarbete begreppet grupparbete när det gäller större arbeten som pågår under en längre 
tid samt i grupper om tre eller flera personer. Således, paruppgifter som sträcker sig över en 
lektion räknas inte som grupparbete i detta fall. 

Ytterligare definitioner av begrepp vi använder:

Begreppet elev- och studerandeaktiva arbetsformer använder vi liktydigt med definitionen av 
grupparbete.

Förmedlingspedagogik är ett begrepp som används av Hammar Chiriac (2008) vilket innebär 
traditionell undervisning där läraren är den som besitter kunskapen och har kontrollen över 
den aktuella inlärningssituationen. 

Begreppen uppfattning och inställning är vida och inbegriper mycket. Enligt Svenska 
Akademiens Ordlista, SAOL, är definitionen av uppfattning likställt med mening och åsikt. 
Definitionen av inställning är likställd med attityd, det vill säga inställning till något. Vår 
användning av dessa begrepp är att de inbegriper känslor, intryck, åsikter och tankar.

3.2.2 Forskning och teorier om grupparbete

Enligt Hammar Chiriac (2008) har den främsta orsaken till att man använde grupparbete som 
arbetsform inom skolan traditionellt varit ekonomisk, det vill säga att äldre eller duktigare 
elever fick agera lärare för en grupp yngre eller svagare elever. Den ekonomiska orsaken är 
lika giltig idag när universitetens studiegrupper blir större och elevantalet i klasserna ökar 
samtidigt som kravet på de studerandes kunskap höjs. 

Enligt Granström (2003) har lärare ofta ställt sig tvivlande gällande grupparbete som 
pedagogisk metod. De uppfattar det inte alltid som ett enkelt och problemfritt sätt för elever
att samarbeta eftersom det finns många svårigheter med grupparbete i skolan. Granström & 
Einarsson (1995) har identifierat några kritiska punkter eller viktiga faktorer för ett gott 
samarbete i grupp. Det är bland annat viktigt att ge tydliga instruktioner till arbetsuppgiften. 
Om tvivel uppstår hos eleverna gällande vad arbetet går ut på kan irritation riktad mot 
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kamraterna lätt uppstå. Förmågan att arbeta i grupp får inte tas för given, utan eleverna måste 
tränas till detta. Ett grupparbete bör även kräva ett samarbete. Uppgiften skall vara utformad 
så att det inte är möjligt för deltagarna att arbeta individuellt och sedan häfta ihop resultaten 
till en gemensam produkt. Vidare är det en viktig aspekt att läraren kan hantera de 
grupprocesser som ofta uppstår när individer arbetar tillsammans. 

Några exempel på omedvetna processer som kan uppstå i en grupp är om 
gruppmedlemmarna känner att gruppen håller på att splittras eller om de upplever känslor av 
att det finns ett yttre hot mot gruppen, som att gruppuppgiften är alltför svår eller oklart 
formulerad. Vid en sådan situation är det möjligt att gruppmedlemmarna överför sina egna 
otillräckligheter beträffande förmågan att lösa uppgiften på läraren, genom att intala sig att det 
är läraren som är dålig som inte lyckas genomföra meningsfulla uppgifter. (Hammar Chiriac, 
2008, s. 63) 

Forskning visar vidare att både elever och lärare ställer sig tveksamma till grupparbete som 
arbetsform. Studier visar att det ofta föreligger ett visst motstånd mot grupparbete och att 
deltagarna, lärare såväl som elever, har både positiva och negativa erfarenheter av 
arbetsformen. Elever och studenter påtalar fördelar och nackdelar och bekräftar därigenom 
tidigare forskning om att arbetsformen grupparbete i skolan inte fungerar per automatik utan 
måste ges tid och tillfälle att tränas in. (Hammar Chiriac, 2008)

Många av de nackdelar som tas upp i studierna är kopplade till att alla inte bidrar till gruppens 
arbete. Gruppmedlemmar som går och drar, gör andra saker, inte kommer på planerade 
gruppträffar eller kommer oförberedda är ett återkommande negativt inslag vid elev- och
studerandeaktiva arbetsformer. Studier visar också, oavsett nivå i utbildningen, att 
gruppdeltagarna är mycket negativa till att skvallra för ansvarig lärare huruvida det är någon i 
gruppen som inte drar sitt strå till stacken. De studerande vill dock gärna försäkra sig om att 
läraren är medveten om dessa fripassagerare och "gå-och-dra" medlemmar så att dessa inte 
kommer att vara till någon nackdel för gruppen i sin helhet vid den slutgiltiga bedömningen.
(Underwood i Hammar Chiriac, 2008)

Enligt Hensvold (2006) har lärare i Sverige varit tvivlande till grupparbete som pedagogisk 
metod och menar vidare att en trolig orsak är att lärarna upplever att eleverna egentligen inte 
samarbetar utan att någon eller möjligtvis några i gruppen utför allt arbete. Ytterligare en 
aspekt som Hensvold (2006) belyser är att eleverna ofta saknar inflytande i ett grupparbete, 
läraren är den som förmedlar och fördelar arbetsuppgifterna. Grupparbeten kan ses som: " att 
skoluppgifter enbart är till för att göras och inte för att öka förståelsen av ett fenomen." (s. 51) 
Elever och lärare upplever också ofta en tidspress, vilket leder till otillfredsställelse hos de 
båda grupperna.

Bedömning av grupparbete är en annan faktor som gör lärare osäkra på arbetsformen. Det är 
svårt att se den individuella elevens prestation i gruppen, och lärare ställer sig frågande till hur 
arbetet egentligen skall bedömas. Arfwedson & Arfwedson (2000) menar att elever ofta 
befinner sig i en konkurrenssituation när det gäller skolarbete. Som lärare bör man därför 
uppmärksamma motsättningarna mellan betygskonkurrens och samarbete, och gärna planera 
in grupparbete så att det inte får en direkt betydelse för betygssättning. Grupparbeten kan 
gärna vara en inkörsport till nya arbetsområden eller en fördjupningsuppgift efter ett 
arbetsområde. Författarna anser vidare att samhället idag kräver att eleverna lär sig samarbeta 
med varandra, och belyser därför vikten av att grupparbete finns med som arbetsform i 
skolan. Cohen (1994) menar att det är mest idealiskt att bedöma hela gruppens prestation 
istället för den individuella elevens prestation. Härmed stärks gruppens sammansättning och 
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alla gruppmedlemmar gör sitt bästa för att komma fram till målet. En nackdel med detta kan 
dock vara att den medlem som inte har någon kunskap i ämnet ”förbjuds” vara med och 
bestämma, samt att den elev som har mest kunskap i ämnet får göra allt. Cohen sträcker sig så 
långt att hon anser att man som lärare aldrig skall bedöma den individuella elevens prestation. 
Hon anser att vissa elever kan bli utpekade som de som inte gjort något, och det är ett 
dilemma särskilt för svagare elever. Vidare anser Cohen att många lärare känner sig tvingade 
att sätta betyg på grupparbete eftersom eleverna i annat fall inte motiveras till att arbeta 
effektivt, eleverna vill ha någon slags feedback på sitt arbete. 

Cohen (1994) anser således grupparbete vara en positiv arbetsform som tränar eleverna inför 
kommande arbetsliv samt till att bli goda samhällsmedborgare. Vidare anser Cohen att sociala 
färdigheter tränas bäst i grupp. Detta styrks av Imsen (2000) som anser att skolan även skall 
bidra till en social uppfostran och inte bara till undervisning. Det innebär att skolan ska arbeta 
med normer, värderingar och attityder på det personliga planet. Skolan skall medverka till att 
lära eleverna att uppföra sig mot och förhålla sig till varandra som medmänniskor och 
samhällsmedborgare. Vidare skall skolan ha nyttoperspektivet för ögonen: eleverna skall få 
sådan undervisning och uppfostran att de skall bli till nytta för både hem och samhälle. 

Stensaasen & Sletta (1997) menar, med stöd av forskning, att det finns mycket att vinna på att 
arbeta i grupp. Genom ömsesidigt stimulerande samspel med vänner, klasskamrater, kollegor 
eller andra personer kan den enskilde individen efter hand lära sig att se vinsten i att lära i 
grupp och ta del av andras erfarenheter och åsikter. Den teoretiske pedagogen Vygotskij
understryker vikten av interaktion och kommunikation vid inlärning, han menar att vid 
samarbete med andra uppnår vi förutom kunskap, vidgade färdigheter i syn- och tankesätt. 
(Arfwedson & Arfwedson, 2000) Det är således lika viktigt att vi lär som vad vi lär och att 
lärandet sker i gradvisa steg, man bör bli utmanad i sitt lärande, men lärandet får inte bli 
övermäktigt.

Våra upplevelser, som lärarstudenter och genom tidigare erfarenheter som elever, är att elever 
föredrar att gruppera sig med sina bästa vänner. Detta visar sig, enligt följande undersökning 
vara felaktigt. Underwood i Hammar Chiriac (2008) säger att:

(g)ruppsammansättning tycks ha stor betydelse oavsett vilken nivå i utbildningen deltagarna 
befinner sig på. Att få arbeta tillsammans med deltagare som bidrar och är intresserad av att 
arbeta tycks vara viktigare än att få arbeta tillsammans med vänner. Att gruppen är lagom stor 
lyfts också fram av såväl elever som studenter. Exempelvis diskuterar eleverna på högstadiet 
för- och nackdelar med att dela in sig själva i grupper dvs. man väljer sina vänner, eller att 
läraren delar in klassen i grupper. Det tycks finnas en viss ambivalens angående vilket som är 
bäst. Några elever föredrar att dela in sig själva i grupper för då vet man vem man får jobba 
med. Andra menar att det är bättre om läraren genomför gruppindelningen eftersom det kan 
vara svårt att arbeta ihop med sina bästa vänner om det skulle uppstå problem i gruppen. Om 
någon inte bidrar till arbetet eller om konflikter uppstår kan det vara svårt att säga till sina 
vänner. (s. 45) 

Stensaasen & Sletta (1997) rekommenderar inte fri gruppering. Samarbetsinlärning med goda 
resultat fordrar att lärarna tar initiativet vid gruppsammansättning. Vid fri gruppering kan det 
lätt bli så att elever med liten motivation går ihop i en grupp, eller att särskilt duktiga elever 
finner varandra. Blyga och tillbakadragna elever kan bli över vid fri gruppering, och 
impopulära elever kanske inte får vara med i någon grupp. 
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Trots att forskning visar att heterogena grupper är idealiskt vid grupparbete är det viktigt att 
komma ihåg att detta inte alltid är möjligt. Vid samarbetsinlärning är huvudregeln att en grupp 
skall vara heterogent sammansatt. Så långt det är möjligt, bör varje grupp bestå av lika många 
flickor och pojkar, elever på olika prestationsnivåer och med olika förmågor, samt elever med 
olika etnisk bakgrund, när detta är aktuellt. Grupperna skall tillsammans inrymma alla elever i 
klassen. (Stensaasen & Sletta, 1997). Vid den frivilliga skolformen gymnasieskolan finns 
många program där klasserna till största delen är homogena, det vill säga rena pojk- eller 
flickgrupper. Det är även vanligt i grundskolans senare år att könsfördelningen i klasserna är 
skev. Detta innebär dock inte att man som lärare skall avstå från att använda sig av 
grupparbete som arbetsform, men indelningen av grupper kan då inte bli idealisk enligt 
Stensaasen & Sletta (1997).

Lärarens roll vid grupparbete är, enligt viss forskning, att finnas till hands. Läraren skall gärna 
gå runt i grupperna och lösa eventuella konflikter om arbetet i gruppen inte fungerar. Oftast 
har eleverna en stor tilltro till att lärarna ”ser och hör” allt, medan det i verkligheten inte alls 
behöver vara så. På lägre nivåer i utbildningen behöver läraren oftast bara visa sig för att 
kunna kontrollera och styra gruppen. (Hammar Chiriac, 2008) Lärare bör ge tydliga 
instruktioner vid grupparbete så att eleverna vet vad som gäller, och därefter finnas till hands 
för gruppen som tar hjälp av läraren vid behov. (Cohen, 2000)

Grupparbete som metod ställer stora krav på lärarna och eleverna och många lärare undviker 
arbetsformen för att motverka att okontrollerade processer uppstår i klassrummet. Vid 
individuellt arbete är det läraren som kontrollerar processen och kan därigenom bättre 
handskas med stora grupper och elever med olika förförståelse. (Hensvold, 2006)
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4. Metod

4.1 Kvalitativ intervju

Vi har i detta arbete valt kvalitativ intervju som informationsinhämtande metod, då enkäter 
och observationer, enligt oss, inte är adekvata metoder för att undersöka lärares inställningar
till grupparbete som arbetsform. Enkätresultat ger statistisk data medan observationer studerar 
beteenden och skeenden snarare än inställning till och åsikter rörande grupparbete. En metod 
är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan 
bidra till att uppnå dessa mål är en metod. (Holme & Solvang, 1997)

Vårt syfte med att använda kvalitativ intervju som informationshämtning är att vi i enlighet 
med Patel & Davidson (2003) vill undersöka och identifiera egenskaper hos något, i det här 
fallet, den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om grupparbete som arbetsform i skolan.
Det känns viktigt för oss att intervjupersonerna känner sig fria att svara och samtala kring 
ställda frågor. Detta styrks av Patel & Davidson (ibid.) som påtalar vikten av att intervjuaren, 
vid kvalitativa intervjuer, ställer sådana frågor som i så stor utsträckning som möjligt ger 
intervjupersonen stort utrymme att svara med egna ord. 

Tid är en viktig aspekt vid kvalitativa intervjuer både för intervjuare och för intervjuperson. 
Intervjutillfället skall inte vara tidsbegränsat så till vida att de inblandade känner stress vid 
samtalet. Enligt Kylén (1994) kan en intervju vara allt från 5 minuter till ett par timmar, 
beroende på vad man eftersträvar. Korta intervjuer räcker för att täcka av en mindre del fakta 
medan man vid längre intervjuer kan gå på djupet inom ett aktuellt område. 

4.2 Teorier om intervjuer

"I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens 
synpunkter. Själva intervjuandet är det mest engagerande stadiet i en intervjuundersökning. 
Den personliga kontakten och de ständigt nya insikterna i intervjupersonernas livsvärld gör 
intervjuandet till en spännande och berikande upplevelse." (Kvale, 1997, s. 117)

Kvale (1997) anger tio kvalifikationskriterier för en god intervjuare. Denne bör vara kunnig i 
ämnet som undersöks, ha god struktur och vara tydlig i frågesituationen. Som intervjuare bör 
man vara vänlig, känslig samt öppen för intervjupersonens synpunkter och svar. Det är även 
viktigt att som intervjuare vara styrande, se till att syftet med intervjun uppnås samt vara 
kritisk och att kritiskt granska resultaten. Slutligen bör man vara minnesgod och tolkande för 
att kunna analysera allt i intervjusituationen som uttalanden såväl som kroppsspråk, minspel 
och gester.

Holme & Solvang (1997) förespråkar spontanitet snarare än en styrt samtal. Intervjuaren bör 
vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen, dels på vad intervjupersonen faktiskt säger, 
dels vad intervjupersonen uttrycker med kroppsspråk, mimik och gester. Kylén (1994) anser
att hur kort den aktuella intervjun än är bör man öppet föra anteckningar och det är även till 
fördel om den intervjuade kan ta del av det skrivna. Anteckningarna skall sedan ligga till 
grund för sammanfattning, sammanställning och bearbetning av intervjun. 
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4.3 Val av intervjupersoner 

Inför valet av intervjupersoner tog vi del av Kvales (1997) teorier gällande kvalitativa 
forskningsintervjuer och dess intervjupersoner.

             Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema 
av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas 
genom en dialog. (...) i ett forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på kort tid 
skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuad blir förmer än artig 
konversation eller utbyte av åsikter. (Kvale, 1997, s. 117f)

Vi valde därefter att tillfråga lärare som vi tidigare stiftat bekantskap med då Patel & 
Davidson (2003) belyser vikten av att en personlig relation mellan intervjuare och 
intervjuperson skall uppstå i intervjusituationen. De anser att då en personlig relation uppstår 
mellan intervjuare och intervjuperson ökar motivationen. Intervjuaren bör visa ett genuint 
intresse och förståelse för den intervjuade och dennes åsikter som framkommer i den aktuella 
intervjusituationen. Enligt Kvale (1997) och Holme & Solvang (1997) är vissa 
intervjupersoner bättre än andra. Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade
samt vältaliga och kunniga. De är uppriktiga och konsekventa och de svarar konkret och
noggrant på intervjufrågorna. De ger sammanhängande redogörelser och motsäger inte sig 
själva, de håller sig till ämnet. Om vi skulle få fel personer i vår intervjuundersökning kan det 
leda till att hela undersökningen blir oanvändbar i relation till det syfte vi hade när vi började. 
Vår intention med att välja personer vi stiftat bekantskap med tidigare var att förstärka den 
personliga relationen i intervjusituationen och därigenom erhålla konkreta och noggranna 
svar. 

För det här arbetet har vi valt att intervjua verksamma lärare inom den frivilliga skolformen, 
gymnasieskolan samt grundskolans senare år. När det gäller gymnasielärarna har vi medvetet 
valt lärare som arbetar inom olika program. Vi har avsiktligt valt att i så stor utsträckning som 
möjligt intervjua språklärare då vi själva studerar till språklärare samt för att få en enhetlig 
bild. Dock begränsades vi av vår avsikt att använda tidigare, för oss, kända personer och 
därför valde vi att ta med en lärare i ett praktiskt ämne, hellre än att använda en för oss 
obekant person. Avsikten var också att våra intervjupersoner skulle representera en heterogen 
lärarkår i flertalet aspekter såsom exempelvis kön, ålder och verksamhetsår. Det var dock 
svårt att finna manliga språklärare som var villiga att delta i intervjustudien. 

Undersökningen har genomförts i två norrbottniska kommuner, här benämnda kommun 1 och 
kommun 2. Fördelningen är fyra lärare från vardera kommunen. 

Nedan följer en presentation av dessa lärare:

Lärare A, kommun 1: Kvinna, drygt 40 år, verksam 4 år, Gymnasieskolan SV/ENG

Lärare B, kommun 1: Kvinna, 38 år, verksam 6 år, Gymnasieskolan, SV/ENG

Lärare C, kommun 1: Kvinna, 63 år, verksam cirka 35 år, Gymnasieskolan, SP/ENG

Lärare D, kommun 1: Man, 53 år, verksam 18 år, Gymnasieskolan, MA/ENG
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Lärare E, kommun 2: Kvinna, 45 år, verksam snart 2 år, Grundskolans senare år, SV/ENG

Lärare F, kommun 2: Kvinna, 34 år, verksam 3 år, Grundskolans senare år, SV/TY

Lärare G, kommun 2: Kvinna, drygt 60 år, verksam 29 år, Grundskolans senare år, SV/ENG

Lärare H, kommun 2: Kvinna, drygt 50 år, verksam 28 år, Grundskolans senare år, HKK

4.4 Genomförande

Vid första kontakten informerades lärarna om undersökningens syfte och de garanterades total 
anonymitet. Vi delade dock inte ut intervjufrågorna i förväg, då vi eftersträvade ett samtal 
istället för en styrd intervju med fråga kontra svar. Holme & Solvang (1997) poängterar att 
"Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal." (s. 99) I kvalitativa intervjuer styr inte intervjupersonen, det 
är istället undersökningspersonerna som påverkar samtalets utveckling.  

Enligt Trost (2005) har de flesta platser både för- och nackdelar. Han poängterar vikten av att 
miljön skall vara ostörd, fri från åhörare samt att den intervjuade skall känna sig trygg.
Intervjuerna genomfördes enskilt i avskilda grupprum i en lugn miljö. Vi ansåg det mest 
viktigt att vi inte skulle bli störda eller avbrutna under intervjun och eftersträvade en stressfri 
och trevlig pratstund eftersom lärarnas dagar tenderar att vara stressfyllda. 

Inledningsvis bad vi intervjupersonerna att kortfattat presentera sig själva för att få igång ett 
samtal. Då fick vi även ett naturligt svar på första frågan (se bilaga 1). Tiden för intervjuerna 
varierade mellan 15-30 minuter beroende på intervjuperson. Vissa av intervjupersonerna var 
mer benägna att diskutera frågorna hellre än att endast svara på dem. De vi intervjuade var 
turligt nog positivt inställda till intervjun och dess frågor, och vi behövde inte anstränga oss 
särskilt mycket för att få deltagare till vår studie då ämnet grupparbete i skolan var tacksamt 
att diskutera. 

Under intervjun ställde vi våra frågor och även följdfrågor då vi ansåg det nödvändigt. Vi lät 
intervjupersonerna tala relativt fritt men vi såg dock till att hålla oss till ämnet för att svara 
mot syftet med intervjun. Vi valde att endast föra anteckningar för att ytterligare underlätta 
samtalet samt att förhindra att intervjupersonerna på något sätt kände sig hämmade. 
Anteckningarna fördes öppet, i enlighet med Kylén (1994), och intervjupersonerna gavs 
möjlighet att kommentera dessa. Vid bearbetning av intervjun valde vi att utesluta irrelevant 
material till exempel när intervjun avvek från ämnet. 

4.5 Analys & tolkningsmetod 

Vid analys av vårt material kan vi konstatera att det finns olika teorier att använda sig av. Vi 
har använt oss av Kvales (1997) teori om meningstolkning där bakgrundsmaterialet är vad 
som anger riktning för tolkningen.

Eftersom vi tolkar vår egen undersökning enligt våra erfarenheter och bedömningar kan vi
med stöd av Hartman (1998), Wallén (1996) samt Patel & Davidson (2003) härröra vår 
tolkning till fenomenologin. Vi har valt detta tolkningssätt eftersom det essentiella i vår 
undersökning handlar om lärarnas intryck av sina vardagliga upplevelser, i detta fall gällande 
grupparbete som arbetsform i skolan. Enligt Wallén (1996) är fenomenologin traditionellt en 
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filosofi som grundas i att det centrala i en upplevelse är det enda man med övertygelse kan 
känna till. Han menar att det enda man med säkerhet kan veta något om är det man 
omedelbart upplever. Detta stöds även av Kvale (1997) eftersom att fenomenologin, enligt 
honom, bygger på att vi försöker förstå de sociala fenomenen utifrån deltagarnas egna synsätt. 
Vidare beskriver fenomenologin världen såsom den upplevs av aktörerna och förutsätter att 
människors uppfattning om världen är en reell verklighet. Vi tolkar resultatet av vårt 
intervjumaterial enligt den fenomenologiska analysmetoden där det är deltagarnas upplevelser 
som utgör resultatet av undersökningen.

4.6 Reliabilitet och validitet i teorin

Reliabilitet och validitet är kända begrepp inom kvalitativ forskning. Vi måste vara säkra på 
att vi undersöker det vi avser att undersöka. Med validitet, det vill säga giltighet, menas 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som det påstås mäta. Med reliabilitet, det vill säga
pålitlighet, menas att en metod är opåverkad av yttre slumpmässig effekt. Reliabilitet är hög 
när undersökningen ger samma resultat vid upprepade mätningar. (Metodhandbok som 
tankekarta, 2007)

Vidare handlar reliabilitet och validitet om ifall undersökningen är konsekvent genomförd 
samt att resultaten är varaktiga över tid. (Svensson & Starrin, 1996) Denna uppfattning, 
gällande tidsaspekten, stärks av Trost (2005). Han säger att "Inte sällan menar man med 
reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad 
mätning." (s. 111) 

Enligt Trost (2005) strävar man vid kvalitativa intervjuer oftast efter att undersöka 
intervjupersonernas uppfattningar om exempelvis ett ord eller en företeelse. För att säkra 
reliabilitet och validitet vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuarna utgår från 
samma intervjuguide och ställer intervjufrågorna på samma sätt. Lika viktigt är att man vid 
intervjutillfällena skapat likvärdiga miljöer.   

Det är även viktigt att vara medveten om att några få väl utförda intervjuer är mer värda än ett 
flertal mindre väl utförda intervjuer. Vid alla studier, och där innefattas kvantitativa studier, 
gäller att kvalitet skall sättas främst. (Trost, 2005)
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5. Resultatredovisning

Vi väljer att presentera resultatet av vår undersökning i sex kategorier där utgångspunkten 
varit de frågor som vår intervjuguide innehöll samt de följdfrågor som sedermera uppstod vid 
intervjutillfällena. Att presentera resultatet i kategorier stöds av Patel & Davidson (2003) som 
påvisar fördelen av kategoriindelning där vinsten är att resultatet blir mera överskådligt och 
ger en god struktur för läsaren.

Materialet är bearbetat så till vida att vi uteslutit irrelevant material vid transkriberingen, till 
exempel då intervjupersonen avvikit från ämnet. Vi har även i enlighet med Trost (2005) valt 
att omvandla talspråk till skriftspråk då han anser det vara oetiskt att i stor utsträckning 
använda talspråk i redovisningen av intervjuerna. Talspråk kan uppfattas som ett annat språk 
än det skrivna och intervjuaren bör inte utsätta intervjupersonerna för risken att känna skam 
inför ett uttalande i en intervju, till exempel dialektala skillnader. Med hänsyn till 
intervjupersonen bör man enligt Trost (ibid.) alltid använda skriftspråk oavsett huruvida 
intervjupersonen kommer att ta del av den färdiga rapporten eller inte. 

Vi har valt att redovisa majoriteten av lärarnas intervjusvar för att i diskussionen kunna 
återkoppla till specifika svar. Vissa svar har dock uteslutits på grund av utrymmesskäl, då de 
helt sonika var näst intill ordagrant kopior av andras svar. Bearbetningen innebär även att alla 
frågor i intervjuguiden inte behandlas, till exempel har vi valt att redovisa svarsalternativen av 
flera frågor under en och samma kategori. Vi vill även påtala att vi i vår undersökning 
eftersträvat ett samtal mellan intervjuare och intervjuperson vilket innebär att det ursprungliga 
materialet var mycket omfattande, och de citat som redovisas nedan är komprimerade. 

Här nedan följer de olika kategorierna numrerade 5.1 till 5.6:

5.1 Positiva och negativa inställningar till grupparbete

Exempel på positivt inställda svar hos de intervjuade lärarna är: 

"Jag tycker att grupparbete är jättebra tillfällen för eleverna att öva på samarbetsförmågan och 
eget ansvar. Eget ansvar för att dra sitt strå till stacken och för att stötta varandra så att 
gruppen och arbetet fungerar." (Lärare D, kommun 1)

"Jag är positivt inställd till grupparbete. Jag tycker att det är mer fördelar än nackdelar." 
(Lärare E, kommun 2)

"Jag är positiv till grupparbete som känns som ett självklart arbetssätt i hemkunskap." (Lärare 
H, kommun 2)

"Grupparbete är viktigt, dels för att eleverna ska lära sig att samarbeta men också för att de 
ska kunna ta eget ansvar och känna ansvar för hela gruppen." (Lärare A, kommun 1)

Undersökningen visar också på en mindre positiv inställning hos några av lärarna.

"Eleverna gillar det och måste lära sig att samarbeta och arbeta i grupp så det ingår i 
undervisningen. Beroende på klassernas sammansättning är det ibland ett nödvändigt ont." 
(Lärare C, kommun 1)
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"Grupparbete är bra så länge det fungerar. Jag har ju mest bara tjejer och då är det inte alltid 
en bra arbetsform. Men alla måste lära sig att samarbeta och att jobba i grupp." (Lärare B, 
kommun 1)

En av de tillfrågade lärarna ställer sig positiv till själva arbetsformen, men använder sig dock 
sällan av denna i sin undervisning. 

"Det är en bra arbetsform. Jag har dock inte speciellt mycket grupparbeten." (Lärare F, 
kommun 2)

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna i vår undersökningsgrupp generellt är positivt 
inställda till grupparbete som arbetsform i skolan. De belyser samarbete som den viktigaste 
positiva faktorn. Lärare H i kommun 2 som undervisar i Hemkunskap anser att grupparbete är 
en självklar arbetsform i dennes ämne. Lärare F i kommun 2 ställer sig positiv till 
arbetsformen men medger att denne sällan använder sig av grupparbete. Lärare C i kommun 1
är dock relativt, i jämförelse med de övriga, negativt inställd till grupparbete. Denne anser att 
grupparbete mest är ett "nödvändigt ont", dock beroende på klassammansättning.

5.2 För- och nackdelar med grupparbete som arbetsform

Nedan redovisas de faktorer lärarna upplever som för- och nackdelar:

"Fördelarna är att eleverna ofta gillar att arbeta i grupp, att man använder flera 
redovisningsformer." (Lärare A, kommun 1)

"Fördelarna är att eleverna kan vara mer positiva till gruppuppgifter." (Lärare B, kommun 1)

"Fördelarna är att eleverna ofta är positiva till det. Nackdelarna är ju fler… det är svårare att 
sätta betyg, man kan ju inte ha koll på alla. Det tar också oerhört mycket tid och är ofta inte 
särskilt effektivt. Eleverna springer omkring och "samlar" information under flera lektioner."
(Lärare C, kommun 1)

"Nackdelar, har inte riktigt fått det att fungera i matte, har provat grupprov men, 
mattetänkandet är knepigt. I engelska ser jag bara fördelar, det stärker eleverna, kanske lite 
tidsödande. Man måste ge gott om tid om man vill ha bra resultat. Jag och historie-
/religionsläraren brukar göra temaarbeten och det är alltid uppskattat och roligt. Rent 
schematekniskt är det inte möjligt så ofta men vi försöker." (Lärare D, kommun 1)

"Fördelar med grupparbete är att eleverna samarbetar med varandra. De har mycket att lära av 
varandra. Det är även ett mål i alla ämnena att eleverna ska kunna samarbeta. Nackdelar kan 
vara att alla elevkonstellationer inte fungerar och det finns även så kallade ”free riders” som 
flyter med och inte gör så mycket." (Lärare E, kommun 2)

"Fördelar är att eleverna lär sig utav varandra. Svaga elever kan "pushas" fram, och eleverna 
lär sig att samarbeta. Svaga elever kan även lära sig och ta efter de starkare eleverna. 
Nackdelar är att många slinker igenom och någon eller några i gruppen får göra allt." (Lärare 
F, kommun 2)
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"Fördelar är att eleverna lär sig att samarbeta, diskutera och ta till sig ett urval fakta som de 
själva valt. Nackdelar är att det tar lång tid och faktamängden blir liten per elev jämfört med 
individuellt arbete." (Lärare G, kommun 2)

"Eleverna tränar sina sociala färdigheter i ett naturligt sammanhang. Jag kan använda ämnet 
till att nå olika mål som till exempel att förbättra klassens gemenskap och samarbetsanda. Jag 
ser inga nackdelar i mitt ämne." (Lärare H, kommun 2)

Sammanfattningsvis uttrycker lärarna i vår undersökning att samarbete och ansvar, såväl 
enskilt som för hela gruppen, är de mest väsentliga fördelarna vid grupparbete i skolan. Resan 
mot målet är enligt majoriteten av de tillfrågade lärarna det mest centrala i grupprocessen, 
målet i sig; produkten, blir här en sekundär faktor. Lärare C i kommun 1 avviker dock 
markant från den övriga gruppen av tillfrågade då denne hävdar att grupparbete är tidsödande 
och ineffektivt. Den övriga gruppen nämner också nackdelar, främst rädslan för att elever 
skall kunna "slinka igenom" utan att bidra i gruppen. Lärare G i kommun 2 påtalar att 
mängden fakta per elev blir mindre än vid individuellt arbete. Lärare H i kommun 2 ser inga 
nackdelar med grupparbete, denne undervisar i Hemkunskap och har som tidigare redovisats 
uttryckt att grupparbete är en självklar arbetsform i ämnet. 

5.3 Gruppindelning

Följande tre lärare låter vanligtvis eleverna bilda grupper själva:

"Eleverna får oftast välja själva hur de ska sätta ihop grupperna, men jag går in och styr när de 
inte fungerar att vissa arbetar tillsammans eller när det är risk att någon blir utanför. Det här 
kan vara svårt när man inte känner eleverna så bra, det blir lättare ju längre man jobbat med 
dem." (Lärare E, kommun 2)

"Ofta får de välja själva, så länge ingen blir utanför. Ibland kan jag dela in dem och då ser jag 
till att pojkarna fördelas över alla grupper så att det blir blandat." (Lärare C, kommun 1)

"Ibland får eleverna dela in sig själva, ibland delar jag in dem. Det beror på klasserna och hur 
de fungerar tillsammans. Det är bra att som lärare dela in grupperna eftersom eleverna då lär 
sig bryta mönster, och det är även bra att eleverna lär sig jobba med alla." (Lärare F, kommun 
2)

Följande lärare låter uppgiften styra gruppsammansättningen:

"Det beror på uppgiften, är det något kort, en lektion, kan de få välja själva. Är det ett större 
projekt delar jag in dem, jag försöker blanda så att alla jobbar med alla." (Lärare B, kommun 
1)

"Oftast bestämmer jag, men ibland får intresset styra. Ibland lika typer i samma grupp, 
passiva i samma så att de tvingas att ta tag i arbetet eller styrande i en grupp så att de lär sig 
att samsas." (Lärare G, kommun 2)

"Det beror lite på uppgiften men, de får aldrig välja själva. Ibland kan jag känna att jag 
”väljer” en ledare i varje grupp för att vara säker på att jobbet blir gjort. Någon gång kan jag 
låta kompisar vara i samma grupp, om det är en mindre uppgift, kanske bara en eller två 
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lektioner. Men oftast ser jag till att blanda och ser till att alla arbetar med alla innan terminen 
är slut." (Lärare A, kommun 1)

Slutligen finns det en lärare som alltid låter slumpen avgöra. 

"Jag lottar ALLTID för att eleverna skall slippa känna utanförskap. De skall kunna arbeta 
med vem som helst och även i långa perioder."  (Lärare H, kommun 2)

Sammanfattningsvis kan vi vid genomläsning av resultatet se två skillnader i arbetssätten för 
hur lärarna delar in eleverna vid grupparbete. Antingen låter läraren eleverna välja grupperna 
själva, eller så sätter läraren ihop grupperna utefter vissa, för dem, specifika kriterier. En 
lärare väljer dock att alltid låta slumpen styra gruppindelningen.

5.4 Lärarens roll vid grupparbete

Nedan följer lärarnas syn på sin egen roll vid grupparbete:

"Jag är endast handledare och bistår grupperna om problem uppstår." (Lärare A, kommun 1)

"Jag handleder och vägleder, vissa grupper behöver lite mer styrning än andra, men jag 
försöker verkligen att bara vägleda." (Lärare B, kommun 1)

"Jag vägleder och bistår med material eller min kunskap om det behövs." (Lärare C, kommun 
1)

"Min roll är att vägleda och guida inte undervisa, grupparbeten är ju ofta forskningsuppgifter, 
eleverna ska själva leta och utvärdera info. Men jag finns till hands om de behöver mig."
(Lärare D, kommun 1)

"Jag ser mig som en handledare. Jag finns där. Jag är inte styrande, utan eleverna styr sitt 
grupparbete själva." (Lärare E, kommun 2)

"Jag tar rollen som coach. Jag försöker se till att det flyter och kollar att alla gör sin del i 
grupparbetet." (Lärare F, kommun 2)

"Jag ser till att de håller tempot uppe, hjälper till och inspirerar om de har fastnat eller står 
still." (Lärare G, kommun 2)

"Jag är en handledare i deras arbete." (Lärare H, kommun 2)

Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av de tillfrågade lärarna går från rollen 
som kunskapsförmedlare till att verka mer som handledare och stödjer grupperna vid behov. 
Lärare B i Kommun 1 handleder, vägleder och styr vid behov och påtalar att gruppernas 
behov avgör graden av styrning. Flertalet lärare uttrycker vikten av att kontinuerligt, under 
arbetets gång, bistå med material och kunskap vid behov. 

5.5 Lärarens uppföljning av gruppernas arbete

Här presenteras lärarnas personliga strategier för granskning av grupprocessen:
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"Alla grupper utarbetar en plan som ska följas i början och utgår från den. Varje lektion 
avslutas med en kort briefing, där alla grupper redogör mycket kort hur arbetet fungerar. Och 
jag springer runt och kollar in hos alla grupper under lektionerna." (Lärare A, kommun 1)

"Jag springer runt som en galning och pratar med alla grupper och försöker bilda mig en 
uppfattning om arbetet." (Lärare B, kommun 1)

"Jag finns tillgänglig för dem, de kommer till mig och jag ber dem redogöra för arbetet då och 
då." (Lärare C, kommun 1)

"Grupperna får avlägga rapport med jämna mellanrum, för att undvika att någon sitter av 
tiden och sedan "tokjobbar" sista kvällen. Sen av rent intresse så springer jag runt som en idiot
och kollar vad grupperna gör så jag har rätt bra koll på alla." (Lärare D, kommun 1)

"Jag följer grupprocessen löpande under lektionstid. Men även utanför klassrummet kan det 
bli småprat om hur det går, exempelvis i korridoren eller i matsalen, när jag möter eleverna. 
Under lektionstid är det observation som gäller." (Lärare E, kommun 2)

"Det är lite olika beroende på vad de specifikt gör. Det är olika för olika arbete. Men jag 
kollar av att grupparbetet flyter på." (Lärare F, kommun 2)

"Jag observerar grupperna och deras process." (Lärare G, kommun 2)

"Jag brukar lyssna på deras diskussioner och jag ser sedan resultatet av deras arbete i köket."
(Lärare H, kommun 2)

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga lärare tar del i gruppernas process. De tillfrågade 
lärarna nämner observation och elevrapportering som medel för att följa grupparbeten. Lärare 
C i kommun 1 poängterar dock att det är elevernas ansvar att rapportera och söka upp denne. 

5.6 Bedömning vid grupparbete

Nedan följer lärarnas tillvägagångssätt vid bedömning av grupparbete:

"Jag använder mig ju av flera redovisningsformer och en som alltid finns där är att alla i 
gruppen ska lämna in en skriftlig del, en individuell personlig del. Sen kan jag väl känna att 
grupparbete mest handlar om samarbete, de som jagar höga betyg är sällan intresserade av 
grupparbete." (Lärare A, kommun 1)

"Är det en stor uppgift så brukar jag se till att ha olika inlämningar, alltid en individuell så att 
om någon varit anonym under arbetet så kan jag ändå se vad de gjort. Problemet är att någon 
elev kan slinka igenom, skriva sina inlämningar natten före och ändå få bra betyg, men det 
händer nog ganska sällan. Eleverna känner en sorts plikt inför gruppen och om någon inte gör 
”sin” del så får de veta det." (Lärare B, kommun 1)

"Grupparbete är alltid svårt att utvärdera och så mycket mer än G kan det sällan bli fråga om. 
Kanske VG om någon grupp utmärkt sig. Menar du att alla i gruppen får samma betyg? Ja, 
om inte uppgiften avslutas med individuella prov, då kan man ju få högre betyg på provet. Att 
avsluta med prov är bäst, då ser man verkligen vad de lärt sig." (Lärare C, kommun 1)
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"När jag har grupparbete är det nästan alltid stort och ofta även tematiskt, så det innebär att 
arbetet består av flera delar, eventuellt skriftligt, muntligt, och så vidare... Jag är noga med att 
någon del är individuell. Men jag tycker inte att det är något problem så länge man är 
engagerad. Det funkar ju inte att sitta i arbetsrummet och rätta eller sitta i klassrummet och 
vänta på att eleverna ska komma, då har man ju ingen aning vad som händer, vem som gör 
vad och så vidare." (Lärare D, kommun 1)

"Jag ser under arbetes gång hur det går, genom att observera. Det gäller både individuellt och 
för hela gruppen. Jag tittar på mål och kriterier för arbetet. Uppfyller de alla eller några? 
Eleverna får sedan även utvärdera och reflektera över sin egen insats. Sedan pratar jag med 
dem om vad de tycker kontra vad jag tycker och vi jämför. Jag ser också till alla delmål i 
arbetet." (Lärare E, kommun 2)

"Jag tycker att det är mycket lättare att bedöma enskilda arbeten. Det är svårt att bedöma 
grupparbeten. Man kan till exempel be gruppen göra en muntlig presentation så att alla får 
visa sin del – eftersom det annars är mycket svårt att veta vad alla gjort. Jag anser också att 
diskussioner är grupparbete även om de inte blir bedömda." (Lärare F, kommun 2)

"Oftast utvärderar jag arbetet med en individuell betygsättning när de redovisar muntligt, men
vid vissa arbeten, till exempel skriftliga, så får alla i gruppen samma betyg." (Lärare G, 
kommun 2)

"Samarbetet är en viktig punkt i deras skriftliga utvärdering som ändå handlar om deras 
individuella arbetsinsats, så det blir båda delarna. Jag ger feedback (skriftligen) på deras 
utvärderingar." (Lärare H, kommun 2)

Sammanfattningsvis kan vi se att bedömning i samband med grupparbete är den största 
nackdelen som lärarna nämnt. Det är även den faktor som orsakar mest problem enligt de 
tillfrågade lärarna. De belyser svårigheterna med att se varje individs bidrag i ett grupparbete. 
Lärarna nämner delmoment, flera redovisningsformer såväl muntliga som skriftliga, som ett 
led i att få till stånd en rättvis bedömning. Lärare C i kommun 1 är dock av den åsikten att 
grupparbete är så pass svårbedömt att betyget G endast kan delas ut vid grupparbeten om inte 
momentet avslutas med individuellt skriftligt prov.

5.7 Resultatsammanfattning

Avslutningsvis kan resultaten av vår undersökning sammanfattas med att de intervjuade 
lärarna generellt är positiva till grupparbete som arbetsform. De lyfter själva samarbetet och 
att eleverna lär av varandra som den största vinsten med grupparbete. Produkten ses inte 
heller som det viktigaste utan vägen dit är vad som räknas. Lärarna upplever dock även 
svårigheter med grupparbete såsom att det är tidskrävande, gruppindelningen kan orsaka 
konflikter mellan eleverna samt att det kan uppstå problem vid bedömning. Problemen ligger i 
att bedöma elevers enskilda insatser såväl som hela gruppens arbete. Alla lärare ser sig som 
handledare vid grupparbete; de går från att vara kunskapsförmedlare till att fungera som 
vägledare. Under grupparbetets gång har de tillfrågade lärarna personliga strategier för att ha 
uppsikt över hur arbetet i grupperna fortskrider.
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6. Diskussion

Vi väljer i diskussionen att börja med att redovisa reliabiliteten och validiteten i vår 
undersökning. Därefter diskuterar vi det framkomna resultatet med utgångspunkt i 
intervjusvaren och tidigare forskning. Vi avslutar med att sammanfatta våra slutsatser och ger 
sedan förslag på fortsatt forskning i det aktuella ämnet.

6.1 Reliabilitet och validitet i vår undersökning

Vi anser med stöd av Trost (2005) att vår undersökning har hög reliabilitet då det inte är 
troligt att intervjupersonernas känslor, tankar och åsikter inför grupparbete i skolan markant 
förändras inom överskådlig tid.

Gällande validiteten i vår undersökning anser vi att den är god, då närheten till 
intervjupersonerna prioriterades i urvalsprocessen just för att säkerställa god reliabilitet och 
validitet. Med uttrycket närhet till intervjupersonerna avser vi det faktum, att vi, intervjuarna 
och intervjupersonerna sedan tidigare är bekanta med varandra. 

"Problemet att få giltig (valid) information är i princip mycket mindre i sådana [kvalitativa] 
undersökningar än i kvantitativa studier. I kvalitativa undersökningar har vi en mycket större 
närhet till det eller den som studeras. Än viktigare är antagligen att detta angreppssätt ger 
möjligheter för enheten att själv kunna styra sin medverkan." (Holme & Solvang, 1997, s. 94)

Som tidigare nämnts anser vi att validiteten är god då trovärdigheten hos intervjupersonerna 
är mycket hög eftersom det inte finns någon vinst varken hos intervjuare eller hos 
intervjupersonerna att ej vara sanningsenliga. "Intern validitet, trovärdighet och äkthet handlar 
om resultatens rimlighet. Är slutsatserna trovärdiga för den undersökta gruppen anses man ha 
fått en äkta bild av fenomenet" (Svensson & Starrin, 1996, s. 217) 

Undersökningen med endast åtta intervjupersoner är relativt liten, men vi ansåg att detta är ett 
hanterbart antal för denna undersökning. Dessa valdes ut med tanke på att spegla en rättvis 
vardag i skolan vad gäller lärarnas ålder och yrkeserfarenhet. Vi anser även att våra 
intervjupersoner ger en objektiv bild av skolans vardag, och därför ger ett gott resultat. Detta 
stöds av Kvale (1997) eftersom han anser att även ett fåtal intervjupersoner kan ge ett 
allmängiltigt resultat gällande ett specifikt ämne. Ifall man gör om denna undersökning med 
fler informanter och i en större stad kan man eventuellt få ett annat resultat. Vi anser dock att i 
våra undersökningsområden, kommun 1 och kommun 2, speglar resultatet verkligheten. Vid 
undersökningen befann sig lärarna i en för dem bekant, vardaglig, och för stunden stressfri 
miljö. Denna faktor bidrar med största sannolikhet till god reliabilitet och validitet. 

6.2 Resultatdiskussion

Vi anser att vi med vår undersökning fått svar på vårt syfte; att undersöka lärares 
uppfattningar om grupparbete i skolan. I vår frågeställning gick vi djupare in på specifika 
frågor som rör de intervjuade lärarnas personliga inställningar till grupparbete, för- och 
nackdelar med grupparbete, lärarens egen roll vid grupparbete och slutligen bedömning vid 
grupparbete, enskilt såväl som gemensamt för hela gruppen. Kvalitativ intervju visade sig 
vara en bra metod för att möta vårt tidigare nämnda syfte och frågeställningar. Eftersom det 
väsentliga i vår undersökning har varit att undersöka lärarnas personliga åsikter, uppfattningar 
och deras livsvärld kan vi härröra resultaten till fenomenologin. Wallén (1996) och Kvale 
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(1997) menar som tidigare nämnts att inom fenomenologin är det enda man med säkerhet kan 
veta något om det man omedelbart upplever, samt att vi där försöker förstå de sociala 
fenomenen utifrån, i det här fallet, de intervjuades egna synsätt. Vi anser därför att vi med vårt 
metod- och analysval fått fram reella och verklighetsförankrade resultat. Enligt Trost (2005) 
är det inte sannolikt att intervjupersonerna skulle vara annat än ärliga och sanningsenliga vid 
en väl genomförd kvalitativ intervju samt att deras upplevelser av det undersökta fenomenet 
inte nämnvärt ändras under överskådlig tid.

Lärarnas personliga inställningar till grupparbete som arbetsform varierar, generellt är dock 
inställningen positiv. Majoriteten av de tillfrågade lärarna framhåller individuellt och 
kollektivt ansvarskännande som den mest positiva faktorn med grupparbete som arbetsform. I 
enlighet med tidigare forskning, bland andra Stensaasen & Sletta (1997), visar våra resultat att 
samarbete och ansvarstagande dels för gruppen dels för den enskilda individen är det centrala 
i val av grupparbete som arbetsform. Vi väljer att lyfta två lärare som avviker från 
majoriteten. En av dessa som vi tidigare benämnt Lärare C, kommun 1 beskriver grupparbete 
som en del i arbetet som enligt styrdokumenten måste finnas med i undervisningen och 
dennes personliga uppfattning är att grupparbete mestadels är ett nödvändigt ont. Vi upplever 
att denna lärare, som varit verksam lärare i cirka 35 år, i första hand föredrar 
förmedlingspedagogik framför alternativa kunskapsinhämtningsmetoder. Hensvold (2006) 
menar att grupparbete som metod faktiskt ställer stora krav på lärarna och många lärare 
undviker därför arbetsformen för att motverka att okontrollerade processer uppstår i 
klassrummet, vid individuellt arbete är det istället läraren som har kontrollen. Den andra 
läraren, som vi väljer att lyfta fram, Lärare F, kommun 2, anser att grupparbete i sig är en bra 
arbetsform men använder sig inte av den speciellt ofta. Denna lärare har undervisat i tre år.
Intervjupersonernas ålder, rutin och orutin kan vara tänkbara faktorer till huruvida man 
använder grupparbete som arbetsform. De är båda obenägna att använda grupparbete som 
arbetsform och vår tanke är därmed att förmedlingspedagogik känns tryggare för dem båda, 
men av olika anledningar. Lärare C, kommun 1, har med största sannolikhet använt sig av 
förmedlingspedagogik större delen av sina yrkesverksamma år, med stöd av tidigare 
styrdokument. Samtidigt är Lärare F, kommun 2 mindre rutinerad i sin lärarroll och känner 
sig förmodligen tryggare i förmedlingspedagogiken där läraren har kontrollen och styr 
undervisningen. 

De intervjuade lärarna nämner fler fördelar än nackdelar med grupparbete som arbetsform. De 
anser att eleverna vinner mycket på att samarbeta med varandra, och de utvecklar sociala 
färdigheter jämte kunskap. Lärarna är till största delen, med ett undantag, överens om att 
resan mot målet är viktigare än produkten i sig. Resultatet stöds av tidigare forskning såsom 
Arfwedson & Arfwedson (2000) som menar att det är lika viktigt att vi lär som vad vi lär. 
Svaga elever kan även lyftas fram och de kan lära av de starkare eleverna. Eget ansvar är även 
en viktigt positiv faktor som är en naturlig del av grupparbete som arbetsform. Den största 
nackdelen som våra intervjupersoner nämnt är att en del elever inte bidrar i gruppen utan låter 
de andra göra allt arbete samt att det är svårt som lärare att upptäcka dessa. Forskning, 
exempelvis Underwood i Hammar Chiriac (2008), visar att elever är obenägna att tala om för 
läraren om elever i gruppen inte gjort sin del av arbetet då det betraktas som att skvallra och 
hänga ut varandra inför läraren. Intervjupersonerna har även svarat att ett grupparbete är 
svårbedömt, just för att det är svårt att veta vem som gjort vad i gruppen. "En studerande som 
ofta är tyst när handledaren är närvarande behöver inte alls vara tyst när gruppen arbetar utan 
läraren och vice versa." (Hammar Chiriac, 2008, s. 25)
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Lärare C i kommun 1 fann fler nackdelar än fördelar med grupparbete som arbetsform och 
sade följande: "Fördelarna är att eleverna ofta är positiva till det. Nackdelarna är ju fler… det 
är svårare att sätta betyg, man kan ju inte ha koll på alla. Det tar också oerhört mycket tid och 
är ofta inte särskilt effektivt. Eleverna springer omkring och "samlar" information under flera 
lektioner." Vi lyfter denna enskilda lärares åsikt då den avviker från de övriga tillfrågades 
uppfattning om grupparbetets för- och nackdelar. En tänkbar förklaring till denna avvikelse är 
att denna lärare, till skillnad från de övriga intervjupersonerna, tillsynes verkar vara mer 
inriktad på produkten än resan mot målet. "(...) Att avsluta med prov är bäst, då ser man 
verkligen vad de lärt sig." (Lärare C, kommun 1) 

När lärarna beskriver sin egen roll vid grupparbete använder de begrepp såsom handledare, 
vägledare och coach. Vår tolkning av de tillfrågade lärarnas uttalanden är att de i 
grupparbeten går från att vara styrande kunskapsförmedlare till att ha mer stödjande och 
stöttande funktion. "Min roll är att vägleda och guida inte undervisa, grupparbeten är ju ofta 
forskningsuppgifter, eleverna ska själva leta och utvärdera info. Men jag finns till hands om 
de behöver mig." (Lärare D, kommun 1) Vi väljer att specifikt lyfta fram Lärare D från 
kommun 1, då dennes uttalande är representativt för hela gruppen av utfrågade lärare. Detta 
stöds av tidigare forskning såsom Hammar Chiriac (2008) samt Cohen (1994) vilka anser att 
lärarens roll vid grupparbete i första hand är som handledare.

Lärarna har i rollen som handledare personliga strategier för att följa gruppernas process. 
Gemensamt för samtliga lärare i vår undersökningsgrupp är att de kontinuerligt tar del av 
gruppernas arbete dels genom observation dels genom aktivt deltagande i elevernas 
lägesrapporter. En lärare från vardera kommunen belyser detta faktum. En av dem säger att: 
”Grupperna får avlägga rapport med jämna mellanrum, för att undvika att någon sitter av 
tiden och sedan "tokjobbar" sista kvällen. Sen av rent intresse så springer jag runt som en idiot
och kollar vad grupperna gör så jag har rätt bra koll på alla." (Lärare D, kommun 1) Den 
andra säger att: ”Jag följer grupprocessen löpande under lektionstid. Men även utanför 
klassrummet kan det bli småprat om hur det går, exempelvis i korridoren eller i matsalen, när 
jag möter eleverna. Under lektionstid är det observation som gäller." (Lärare E, kommun 2)
Vi väljer här att redovisa dessa uttalanden för att visa på likheterna i de båda kommunerna.

Majoriteten av lärarna i vår undersökningsgrupp uttryckte att bedömning, såväl individuell 
som kollektiv för hela gruppen, är det som skapar problem vid grupparbete. Forskning i ämnet 
visar att just bedömning är ett dilemma vid grupparbete. Arfwedson & Arfwedson (2000) går 
så långt att de säger att grupparbeten bör läggas i anslutning till ett arbetsområde, eller som 
avslutning av ett arbetsområde, där det inte behöver betygsättas. Cohen (1994) däremot anser 
att bedömning och betygsättning av grupparbetet är ett måste eftersom eleverna annars inte 
motiveras till att arbeta effektivt. Hon anser dock att grupparbetet alltid skall bedömas 
kollektivt för hela gruppens prestation, och absolut inte efter elevens individuella prestation 
eftersom det då kan peka ut vissa elever på ett negativt sätt. 

Flertalet lärare i vår intervjustudie uppger att de använder sig av flera redovisningsformer för 
att komma till rätta med problemet vid bedömning. De nämner bland annat att 
redovisningarna kan bestå av dels skriftliga inlämningar, dels av muntliga presentationer. En 
lärare uppger att bedömning vid grupparbete är svårt: "Jag tycker att det är mycket lättare att 
bedöma enskilda arbeten. Det är svårt att bedöma grupparbeten. Man kan till exempel be 
gruppen göra en muntlig presentation så att alla får visa sin del – eftersom det annars är 
mycket svårt att veta vad alla gjort. (...)" (Lärare F, kommun 2) 
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En annan lärares strategi är att ofta ha individuella och kollektiva delar i grupparbetet: 

"Är det en stor uppgift så brukar jag se till att ha olika inlämningar, alltid en individuell så att 
om någon varit anonym under arbetet så kan jag ändå se vad de gjort. Problemet är att någon 
elev kan slinka igenom, skriva sina inlämningar natten före och ändå få bra betyg, men det 
händer nog ganska sällan. Eleverna känner en sorts plikt inför gruppen och om någon inte gör 
”sin” del så får de veta det." (Lärare B, kommun 1)

Den lärare som tidigare visat sig vara negativt inställd till grupparbete som arbetsform belyser 
svårigheten med bedömning i samband med grupparbete: 

"Grupparbete är alltid svårt att utvärdera och så mycket mer än G kan det sällan bli fråga om. 
Kanske VG om någon grupp utmärkt sig." Intervjuaren ställde här en följdfråga: Menar du att 
alla i gruppen får samma betyg? "Ja, om inte uppgiften avslutas med individuella prov, då kan 
man ju få högre betyg på provet. Att avsluta med prov är bäst, då ser man verkligen vad de lärt 
sig." (Lärare C, kommun 1)

Vi, som blivande lärare, ställer oss frågande till lärarens resonemang gällande att det är näst 
intill omöjligt att bedöma enskilda elevers insatser i ett grupparbete. Vi anser det vara orättvist 
att kollektivt betygsätta och bedöma en hel grupp utan att se till individuella elevers 
deltagande och engagemang. Vi förstår dock dilemmat med bedömning av grupparbeten, men 
menar att man som lärare genom engagemang och flitig närvaro nog kan komma tillrätta med 
problemet. Lärare D från kommun 1 stödjer vår hypotes om lärarens aktiva deltagande i 
grupprocessen. "(...) Jag tycker inte att det är något problem så länge man är engagerad. Det 
funkar ju inte att sitta i arbetsrummet och rätta eller sitta i klassrummet och vänta på att 
eleverna ska komma, då har man ju ingen aning vad som händer, vem som gör vad och så 
vidare." (Lärare D, kommun 1)
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6.3 Sammanfattande slutsatser

Utgångspunkten i detta examensarbete grundar sig på forskning som visar att grupparbete i 
skolan minskar till förmån för individuell undervisning. Avsikten med vår undersökning var 
inledningsvis att undersöka verksamma lärares inställning till grupparbete som arbetsform. 
Vid intervjutillfällena valde vi att informera om dessa forskningsrön, som ju är grunden i 
examensarbetet, och bestämde oss för att lägga till frågan: Varför tror du att grupparbete 
minskar i skolan (...)? (se bilaga) Lärarna ansåg att en tänkbar förklaring kan vara att skolan 
går mer och mer mot ett individualistiskt och elitistiskt tänkande, att det är ett svårbedömt 
område samt att det kan bli orättvist för gruppmedlemmarna vid betygsättning. Grupparbete 
som arbetsform i sig kräver även mer av läraren och det blir en dubbel arbetsuppgift att följa 
dels enskilda individer och dels själva gruppen. Grupparbete är även en mer tidskrävande 
arbetsform än individuellt arbete. 

Undersökningen visar att lärare idag generellt är positivt inställda till grupparbete som 
arbetsform men belyser svårigheter i samband med bedömning av grupprocessen, 
tidsaspekten och att skolan är mer individualiserad idag gör att man nu har färre grupparbeten 
till förmån för enskilda arbeten. Granström stödjer och sammanfattar ovanstående hypoteser 
mycket väl i sin artikel i Skolutvecklingens många ansikten (2003)

Det är som synes en krävande uppgift att organisera väl fungerande grupparbeten, det kräver 
både kunskap och organisationsförmåga hos läraren. Detta kan kanske vara en av orsakerna 
till att grupparbete förekommer i så liten omfattning i skolan. Emellertid kan relativt 
begränsade insatser skapa goda villkor för ett systemiskt samarbete där eleverna får träna och 
utveckla konstruktiva samarbetsroller. (Granström i Berg & Scherp, 2003, s.202)

Vår undersökning visar inte på några märkbara skillnader mellan kommun 1 och kommun 2. 
Detta kan i och för sig bero på att vi valt intervjupersoner med liknande ålder och 
yrkesverksamma år, samt att majoriteten av lärarna undervisar i språk. Avståndet mellan 
kommun 1 och kommun 2 är förhållandevis litet, och vi bedömer därför att förhållandena i 
respektive kommun liknar varandra. Undersökningen visar heller inte på några påtagliga 
skillnader mellan skolformerna gymnasieskolan och grundskolans senare år. Vi tolkar detta 
som att intervjupersonernas likheter till varandra ger detta resultat.
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6.4 Fortsatt forskning

Efter att vi tagit del av resultatet ser vi att det hade varit intressant att ha med aspekten pojkars
kontra flickors roll vid grupparbete i skolan. Vi känner att det hade varit givande att ha med 
den frågan då några av intervjupersonerna undervisar i så gott som homogena grupper. 
Intresset ökar också i och med att all forskning som vi tagit del av förespråkar heterogena 
grupper som idealiska vid grupparbete. Vi ställer oss frågande till hur detta kan vara möjligt 
då olika uppgifter gynnar flickor respektive pojkar. Sjödin (1991) i Granström & Einarson 
(1995) belyser detta faktum:

"(b)eträffande gruppnormer vid samarbete konstaterar Sjödin att samarbete och fria normer 
gynnar flickor medan uppgifter med tävlingsinslag gynnar pojkar. En lärdom av detta resultat 
blir att det krävs stora insatser från lärarens sida när det gäller att inskola pojkarna på 
grupparbete och samarbete överhuvudtaget." (s. 74) 

I gymnasieskolan finns program där klasserna är nästintill homogena, det vill säga där 
majoriteten är flickor respektive pojkar. Vidare säger Slavin i Stensaasen & Sletta (1997) 
följande: "Den kunskapsmässiga vinsten av att samarbeta i heterogena grupper är generellt 
lika stor för duktiga, medelbra och svaga elever. Men forskningsresultaten är inte entydiga på 
denna punkt. Vissa resultat visar på störst vinst antingen för de svaga eller de duktiga 
eleverna." (s. 41) Även detta får oss att fundera på om heterogena grupper verkligen är 
idealiskt vid grupparbete som arbetsform. Dessa frågor är av intresse för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Berätta kort om dig själv.
Hur länge har du varit verksam som lärare? Vilka ämnen undervisar du i?

 Vad är din inställning till grupparbete?

 Vilka fördelar och nackdelar upplever du vid grupparbeten? 

 Hur delar du in eleverna i grupper? (Alltid nya grupper, 
homogena/heterogena, en styrande i varje…etc.)

 Är det någon skillnad på instruktionerna/förberedelserna inför ett 
grupparbete kontra enskilda arbetsuppgifter?

 Vilken roll tar du som lärare i grupparbeten?

 Hur följer du gruppernas process?

 Hur utvärderar du gruppens respektive den enskildes arbete/insats?
(betyg)

Tilläggsfråga: Varför tror du att grupparbete minskar i skolan medan 
samhället i övrigt går mot ett helt annat håll med arbetslag, team osv.?


